


Престижна локация в топ центъра на София
Озвучаване и осветление от най-висок клас
LED екран 7,6 х 2,6 м и мултимедиен проектор 4 х 2,3м 

Стилен интериор и атмосфера в европейски стил, които
допринасят за преживяването на незабравими моменти
Просторен дансинг и сцена
Цялостно оборудване за музикални изпълнения и
концерти на живо
Mултифункционално пространство с подвижни
конфигурации - седящи, правостоящи, със или без маси
Висококвалифициран екип, който умее да организира
Вашето събитие и да се погрижи за удобството на гостите
Ви
Цени, индивидуално съобразени с вашите конкретни
нужди и изисквания

КАКВО ПРАВИ SOFIA LIVE CLUB НАЙ-ПРЕДПОЧИТАНО МЯСТО  ЗА
ВАШЕТО СЪБИТИЕ, ПРАЗНИК ИЛИ КОНЦЕРТ? 



5% отстъпка при резервирани дати до
6 месеца преди събитието
10% отстъпка за повторно резервиране
на клуба в рамките на 12 месеца 

% ОТСТЪПКИ 



ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Заведението е на Ваше разположение за
12 часа. Часовете за начало и
приключване на събитията се договарят
допълнително.

Фотограф / видеооператор
Музика на живо

Възможност за предоставяне на кетъринг
оферта

DJ
Декоратор / флорист



ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
НА КЛУБА

В клуба не се допуска
слушането на поп-фолк
музика 

Нивото на шума се
контролира от
мениджмънта на SLC

Използването на фойерверки по
време на събитие не е
разрешено, а използването на
запалими средства се
осъществява само с
предварителна договорка с
представител на мениджмънта

Sofia Live Club не носи отговорност
за личните вещи на гостите
Плащане на депозит в размер на 50%

от сумата по оферта в рамките на 24

часа след подписване на договора 

Останалите 50%  –  до 2 дни преди
събитието 





Дългогодишният ни опит и доказаните ни
силни позиции в шоубизнеса
са довели в клуба топ звезди от

българската
и световна музикална сцена.

Ние можем да организираме 

появата на артисти, групи и диджеи по
желание на клиента.



YOU CAN’T DOWNLOAD

A LIVE MUSICAL

EXPERIENCE



CONTACT US
FOR QUESTIONS, COMMENTS,
AND MORE INFO

Sofia 1000

Bulgaria square 1

www.sofialiveclub.com

ADDRESS

+ 359 886 66 0720

+ 359 886 68 50 05

PHONE

info@sofialiveclub.com

pr@sofialiveclub.com  

EMAIL

mailto:info@sofialiveclub.com
mailto:pr@sofialiveclub.com

